
 
 

 

 

                                               SLAVIA 
 

                         DUBEN  2013 

                                         KarlovarskÝ krajský PŘEBOR – KvKp 
           ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ CELÉHO ROČNÍKU 

Jsou odehrány všechny zápasy právě ukončeného ročníku a tak je čas na závěrečnou rekapitulaci výkonů družstva 

Slávie. Možná časem budeme právě ukončený ročník považovat za úspěšný, co by dala jiná družstva za to skončit na 

druhém místě, v současnosti převládají spíše negativní pocity z toho, že nám chyběl pouhopouhý jeden bod na postup 

do divize. Přitom v porovnání s loňským ročníkem jsme poskočili ze třetího o jedno místo výše. Takže za dvě sezóny 

naší účasti v Kvkp,jsme pokaždé takříkajíc na bedně a stále postupujeme výše. Snad to tedy do třetice vyjde v příští 

sezóně! Nyní pár čísel o našem tažení v soutěži. Odehráli jsme celkem 22 zápasů.16x jsme vyhráli,2x remizovali a 4x 

prohráli. Na domácí kuželně v Hotelu Nautilus, jsme prakticky až na dvě výjimky nepoznali soupeře, který by s námi, 

jak se říká, držel krok. Ztratili jsme na ní pouze tři body. Jeden hned za remízu v úvodním utkání celé soutěže se 

Šabinou B, ale mnohem více nás mrzela porážka od Sokola Teplá A., Kdyby se v těchto zápasech bodovalo více, 

mohli jsme se radovat z postupu. To bylo v podzimní části. Na jaře jsme na naší domácí kuželně nedali nikomu ani 

pomyslet na jakékoliv body. Taktéž zápasy na varské kuželně pod Chebskem se nám nadmíru povedly. Tady jasně 

porážíme oba naše tradiční rivaly SKK KVB a Slovan KVB dvakrát 14-2. A v domácích odvetách jsme si výhry, už 

ne tak vysoké, zopakovali. Dvakrát také porážíme Jiskru Aš A, se kterou jsme do poslední chvíle bojovali o lepší 

místo na bedně. Obzvlášť výhra na jejich kuželně v předposledním zápase, nás stále ještě nechávala v boji o místo 

první. Další týmy, které jsme dokázali porazit jak doma tak i venku byly Jáchymov B a obě Lomnice A i B. Šabině B 

jsme vrátili ztrátu bodu z prvního utkání výhrou na jejich drahách. Cheb C jsme doma porazili a u nich remizovali. 

Paradoxně se „slabším „ Chebem D jsme u nich prohráli, ale doma na nás neměli. Taktéž s Jiskrou Aš B máme 

vyrovnanou bilanci. Venku prohra, doma výhra. Jediný týmem, který jsme nedokázali ani jednou porazit byl Sokol 

Teplá A. V podzimní části soutěže 7x vítězíme a 2x remizujeme a prohráváme. Přezimovali jsme tak na druhém 

místě, jeden bod za Lomnicí A. Jarní část soutěže nám přinesla 9x vítězství a 2 porážky. Bohužel stejně dobře zahrála 

i Lomnice A, čímž si tak udržela celkové první místo. V sestavě Slávie se představilo celkem sedm hráčů. Pozici jasné 

jedničky letos vybojoval Jarda PÁV. Zvláště jeho dva top výkony 485 ve varech a 484 v Aši stály za pozornost. I 

v ostatních zápasech, ale hrál nadmíru dobře a po právu mu tak patří celkové druhé místo v tabulce mezi jednotlivci. 

Druhým naším nejlepším hráčem byl kapitán Martin MOJŽÍŠ. Z loňského prvního místa mezi jednotlivci klesnul na 

místo šesté. Hlavní příčinou toho bylo, že mu nečekaně moc nešly zápasy na domácí kuželně. Ale i tak i on přinášel 

svému týmu pravidelně důležité body. Hlavně stále umí získávat rozhodující body v závěru utkání. Ještě v první 

desítce máme třetího hráče. Na celkově osmém místě se umístil Jirka MITÁČEK. Také on byl spolehlivým nosičem 

bodů. I když po některých jeho těsných soutěžních zápasech přibylo kapitánovi pár šedin. To když občas ztrácel 

náskok po polovině svého zápasu. Navíc si vybojoval právo účasti na Mistrovství republiky registrovaných kuželkářů. 

A v kvalifikaci na 120HS dokonce atakoval magickou šestistovku. Nováček v týmu pro letošní sezónu Radek 

CIMBALA se předvedl ve velmi dobrém světle. Chvíli mu trvalo, než se takříkajíc otrkal a hlavně se sžil s bouřlivou 

atmosférou při zápasech Slávie. I naše domácí kuželna mu občas dávala víc zabrat.Ale jinak  velmi dobře zapadl do 

týmu i on byl velkou oporou.Navíc se umístil na celkově 18-tý.Takže máme tři hráče v top desítce a ještě jednoho 

v desítce druhé.Což není vůbec špatné.Ba naopak.Další náš hráč Vláďa ČERNOHOUS zvanej „velkej fous“ se stal 

několikrát tajným trumfem.Vždy když nastoupil do zápasu   se dokázal  zdravě vyhecovat a párkrát přidal svému 

týmu i nečekané body.Jako třeba v zápase proti Jiskře Aš A na jejich kuželně.Tam předvedl opravdu výborný výkon.I 

Zdeněk CHMEL se neztratil. Sice občas nezahrál zcela podle svých představ, přesto je stále velmi platným členem 

týmu. No a posledním hráčem, který v dresu Slavie pravidelně v zápasech nastupoval, je odchovanec chodovské 



kuželny Pepa VAŠKO. Poprvé si odehrál více zápasů za sezónu. Ještě se má stále co učit, hlavně zapracovat na 

psychice a výrazně snížit množství chyb v dorážce. Zde má své největší slabiny. Přesto během soutěže získal cenné 

skalpy několika hráčů, kteří jsou v tabulce o mnoho výše. Dokonce i několikrát nečekaně bodoval. A hlavně se snažil 

to svému týmu moc nekazit. 

 

Konečná Tabulka: 

 1. TJ Lomnice A 22 17 1 4 219:133     2485 35 

 2. Slavia K.Vary  22 16 2 4 241:111  2508 34 
 3. Jiskra Aš A 22 15 0 7 211:141     2451 30 
 4. TJ Sokol Teplá  22 13 1 8 198:154     2495 27 
 5. Loko Cheb C 22 11 1 10 179:173     2417 23 
 6. Jiskra Aš B 22 10 2 10 182:170     2470 22 
 7. SKK Karlovy Vary B 22 10 2 10 173:179     2478 22 
 8. Jiskra Šabina B 22 10 1 11 180:172     2479 21 
 9. TJ Jáchymov B 22 10 0 12 166:186     2412 20 
10. Slovan Karl.Vary B 22 9 1 12 161:191     2458 19 
11. TJ Lomnice B 22 3 1 18 117:235     2420 7 
12. Loko Cheb D 22 1 2 19 85:267     2364 4 
 

 

Celkové pořadí jednotlivců  (Slavie) 

     jméno hráče                                                   družstvo                                      celkem            plné        dorážka      chyby    poměr kuž.   maximum 

  
 2. PÁV Jaroslav Sl. K.Vary  439,4 294,3 145,1 3,1 8 / 8 (485) 
 6. MOJŽÍŠ Martin Sl. K.Vary  428,9 285,8 143,0 4,2 8 / 8 (465) 
 8. MITÁČEK Jiří Sl. K.Vary  425,0 290,8 134,3 4,3 8 / 8 (446) 
 17. CIMBALA Radek Sl. K.Vary  417,8 286,9 130,9 5,2 8 / 8 (443) 
 51. CHMEL Zdeněk Sl. K.Vary  404,0 278,8 125,2 7,5 7 / 8 (424) 
 61. VAŠKO Jozef Sl. K.Vary  397,4 281,7 115,8 8,9 8 / 8 (442) 
  ČERNOHOUS Vladimír Sl. K.Vary  410,2 287,2 123,0 7,3 3 / 8 (438) 

 

 

 


